
Rondleiding in provinciehuis  

 

We kregen een tip van het provinciaal bestuur van Vrouwen van Nu dat het mogelijk is om naar het 

Provinciehuis te gaan voor een rondleiding. 

We hebben daar gebruik van gemaakt en na een aantal mailtjes hebben we een afspraak kunnen 

maken voor 22 september. Dit was op een vrijdag, omdat dan de Statenvergadering is. En het is 

natuurlijk ook wel interessant om dat eens te kunnen bijwonen. 

We vertrokken om 12.15 u bij ’t Span.  We konden op het terrein van het Provinciehuis parkeren. 

Eenmaal binnen werden we ontvangen door de heer Ernst v Welij, hij is communicatie-medewerker 

van de Statenfractie van het CDA. Hij had nog 3 andere heren bij, zij liepen stage om ook groepen te 

gaan begeleiden. Natuurlijk vonden wij het goed dat zij ook meegingen. 

Nadat we een groepsfoto gemaakt hadden, gingen we naar een ontvangstruimte en kregen we koffie 

en thee. 

Ernst vertelde over wat het programma van de middag inhield. 

Eerst vertelde hij in het algemeen iets over het werk in het Provinciehuis. 

Daarna begon een quiz, dat ging heel goed. We hadden 11 van de 15 vragen goed. Als prijs kregen we 

een cheque met de uitnodiging om naar de Tweede kamer in Den Haag te komen. 

Vervolgens was het tijd om in het Provinciehuis rond te kijken, 

We gingen naar de bovenste etage en hadden daar een prachtig uitzicht over de omgeving.Jammer 

genoeg was het een beetje heiig, dus we konden Veghel niet zien liggen. 

Daarna bekeken we een aantal andere verdiepingen en toen was het tijd om even naar de 

vergaderzaal te gaan, waar de vergadering van de Staten plaats vond. 

We mochten plaats nemen op de publieke tribune. 

Het was niet echt spannend, er kwamen een aantal leden aan het woord over de omleg bij 

Valkenswaard, ( daar gaat het ook al jaren over, net als toen bij de A50). 

We hebben nu wel een idee hoe het gaat bij zo'n Statenvergadering. 

In de kelder is nog een atoombunker uit de jaren zestig, voor als er een atoomoorlog zou komen, die 

hebben we ook mogen zien. 

Precies om half 4 stonden we weer in de ontvangsthal en namen we afscheid van de heer Welij en de 

andere heren. 

 

Het was zeer de moeite waard om eens een kijkje te nemen in het Provinciehuis, dat per slot van 

rekening toch de plaats is waar veel beslissingen worden genomen die ons allen aangaan. 
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